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A.   Algemene voorwaarden 
 
Algemene voorwaarden, geldig op alle contracten en verkopen.  
 
Artikel 1: Toepasselijkheid. 
 
Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing op de relatie tussen partijen ongeacht eventuele 
andersluidende bedingen gehanteerd door de klant. 
 
Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden, 
behalve wanneer zij uitdrukkelijk door B-Line Metaalconstructies bvba worden aanvaard. Het 
stilzwijgen van B-Line Metaalconstructies bvba kan in geen geval als een aanvaarding van 
andere voorwaarden worden geïnterpreteerd. 
 
 
Artikel 2: Offertes. 
 
De prijzen die door B-Line Metaalconstructies bvba in offertes worden meegedeeld zijn steeds 
vrijblijvend. Alle prijzen zijn exclusief BTW.  
 
Een offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen.  
 
 
Artikel 3: Overeenkomst. 
 
De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte binnen de 30 dagen voor akkoord 
ondertekend en teruggezonden heeft aan B-Line Metaalconstructies bvba, of door betaling 
van het voorgestelde voorschot binnen dezelfde periode. 
 
Een offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Bij 
een samengestelde prijsopgave is B-Line Metaalconstructies bvba niet verplicht om een deel 
van de offerte uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
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De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders 
vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte. 
 
 
Artikel 4: Middelenverbintenis. 
 
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, komen partijen overeen dat de 
verbintenissen die B-Line Metaalconstructies bvba op zich neemt, steeds te kwalificeren zijn 
als middelenverbintenissen.  
 
B-Line Metaalconstructies bvba zal steeds als een goede huisvader de correcte uitvoering van 
deze verbintenissen nastreven.  
 
 
Artikel 5: Levering.  
 
B-Line Metaalconstructies bvba zal - behoudens andersluidende schriftelijk akkoord - niet 
gehouden zijn aan leverings- en uitvoeringstermijnen die door de klant zijn vooropgesteld.  
 
De door B-Line Metaalconstructies bvba vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn 
louter indicatief.  
 
 
Overschrijding van deze termijnen kan in geen geval weerhouden worden als een contractuele 
fout in hoofde van B-Line Metaalconstructies bvba, noch aanleiding geven tot een 
schadevergoeding.  
 
B-Line Metaalconstructies bvba kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden 
voor de laattijdige levering of verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de 
verzending. 
 
Verkochte en/of geleverde goederen worden niet teruggenomen of geruild 
 
 
Artikel 6: Klachten. 
 
De klant moet de goederen bij levering onmiddellijk en grondig nazien.  
 
Elk zichtbaar gebrek bij levering moet binnen de acht dagen bij aangetekend schrijven of e-
mail met ontvangstbevestiging worden gemeld.  
 
Na het verstrijken van deze termijn wordt definitief en onweerlegbaar aanvaard dat de 
geleverde goederen conform zijn en vrij van enig zichtbaar gebrek dat bij een grondige 
inspectie kon worden opgemerkt. 
 
Alle andere klachten, opmerkingen, betwistingen of protesten zijn alleen ontvankelijk zo deze 
binnen de acht dagen schriftelijk en aangetekend worden geformuleerd.  
 
 
Artikel 7: Bewaring goederen. 
 
Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij B-Line Metaalconstructies bvba 
bevinden, worden er bewaard op risico van de klant. 
 



 
Artikel 8: Betalingen. 
 
Alle betalingen worden verricht op de zetel van B-Line Metaalconstructies bvba.  
 
Bij niet-betaling of bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidintrest van 12% aangerekend meer 
een schadebeding t.b.v. 15% van het factuurbedrag, met minimum van € 50,00.  
 
In geval van niet-naleving van de betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen 
en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft B-Line Metaalconstructies bvba het recht, 
zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of 
prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd 
haar aanspraak tot schadeloosstelling.  
 
 
Artikel 9: Beëindiging van de overeenkomst. 
 
De klant kan steeds een einde stellen aan de overeenkomst.   
 
Indien de klant zich hult in een stilzwijgen of indien er één of meerdere facturen op hun 
vervaldag niet zijn betaald, dan zal dit altijd worden beschouwd als een eenzijdige beëindiging 
van de overeenkomst van de klant.  
 
Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door B-Line Metaalconstructies bvba 
verleende diensten betalen, alsook de kosten die B-Line Metaalconstructies bvba moet maken 
als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% 
van het bedrag dat B-Line Metaalconstructies bvba nog had kunnen factureren aan de klant 
indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd.  
 
Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor B-Line Metaalconstructies 
bvba. 
 
Bovendien zal B-Line Metaalconstructies bvba zich het recht voorbehouden om een hogere 
schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire 
schade zoals hierboven bepaald. 
 
 
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud. 
 
De geleverde goederen blijven eigendom van bvba B-Line Metaalconstructies tot de volledige 
betaling van de koopprijs, zowel in hoofdsom, interesten als kosten. 
 
Bij laattijdige of niet-betaling kan bvba B-Line Metaalconstructies de geleverde goederen te 
allen tijde terugvorderen. Niettemin draagt de klant reeds het risico van het verlies vanaf het 
sluiten van de overeenkomst.   
 
 
Artikel 11: Vrijwaring. 
 
De klant zal de bvba B-Line Metaalconstructies integraal vrijwaren voor alle hinder of schade, 
lichamelijke, materiële en immateriële schade, inclusief winstderving, contractuele en 
buitencontractuele schade, rechtstreekse en onrechtstreekse schade, zowel voorzienbare als 
onvoorzienbare schade, veroorzaakt aan derden, en die voortvloeit uit of gerelateerd is aan 
de uitvoering van de overeenkomst.  



 
 
Artikel 12: Aansprakelijkheid.  
 
Behoudens dwingende wetgeving, zal B-Line Metaalconstructies bvba alleen aansprakelijk 
kunnen gesteld worden voor schade die veroorzaakt is door haar grove fout of haar opzettelijke 
fout.  
 
De aansprakelijkheid van B-Line Metaalconstructies blijft in elk geval beperkt tot de hoogte 
van de aan de klant gefactureerde bedragen over een periode van de laatste zes maanden 
voorafgaand aan het schadegeval.   
 
In elk geval zal B-Line Metaalconstructies bvba niet solidair kunnen veroordeeld worden met 
eventuele andere schuldenaars.  
 
 
Artikel 13: Geschillen. 
 
Alleen de rechtbanken die zich situeren binnen het rechtsgebied van de zetel van B-Line 
Metaalconstructies bvba zijn bevoegd om te oordelen over alle geschillen in uitvoering van de 
overeenkomst. Deze rechtbanken zijn (zonder limitatief te willen zijn): de Rechtbank van 
Eerste Aanleg van West-Vlaanderen, Afdeling Veurne, de Rechtbank van Koophandel van 
Gent, Afdeling Veurne en het Vredegerecht van het kanton Veurne-Nieuwpoort.  
 
Alleen het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst. 
 
 
Artikel 14: Solidariteit. 
 
Indien de contract gesloten wordt door meerdere klanten, dan zijn alle klanten die de bestelbon 
ondertekenen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot uitvoering van het contact.  
 
 
Artikel 15: Nietigheid. 
 
Indien (een deel van) een bepaling van de algemene voorwaarden nietig zou zijn, zal deze 
nietigheid beperkt zijn tot (het desbetreffende deel van) deze bepaling en zal de rest van de 
bepaling en van de overeenkomst onverminderd van kracht blijven en dit behoudens 
andersluidende bepaling.  
 
De ongeldige of niet uitvoerbare bepalingen, zullen vervangen worden door een geldige en 
uitvoerbare bepaling die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling.  
 
 
 
 


